
Com tantas igrejas diferentes pode parecer 
estranho falar de unidade, mas fato é que, a 
despeito disso a unidade é essencial ao 
cris�anismo autên�co.

Paulo diz aos Efésios que:
 Há um só corpo e um só Espírito, assim 

como a esperança para a qual vocês foram 
chamados é uma só; há um só Senhor, uma só fé, 
um só ba�smo, um só Deus e Pai de todos, que é 

sobre todos, por meio de todos e em todos.
Efésios 4.4-6

Perceba que o fundamento da nossa unidade 
é nada menos que o Deus trino, Há um Espírito, 
Um Senhor (Jesus) e um Pai, que são 
essencialmente um único Deus. É na realidade de 
quem Deus é, que reside o fato de que há um 
corpo, uma fé e um ba�smo. Ao andarmos em 
unidade refle�mos e testemunhamos do 
fundamento da nossa fé, a Santa Trindade.

No entanto, não devemos confundir unidade 
com uniformidade, na unidade bíblica existe 
diversidade, disposição e dependência. Na Carta 
de Paulo aos Corín�os vemos no capítulo 12 que 
apesar das diversas origens étnicas e culturais, 
todos os crentes foram inseridos numa realidade 
superior, no Corpo de Cristo, essa diversidade é 
posi�va e não deve ser razão de divisão. Mais à 
frente neste mesmo capítulo vemos que foi Deus 
quem dispôs os crentes em atuações diversas, a 
Bíblia diz que “De fato, Deus dispôs cada um dos 
membros no corpo, segundo a sua vontade.” (1 
Co 12.18). Isso implica em dizer que provamos da 

bondade e vontade de Deus, por meio de 
expressões ministeriais dis�ntas, digo, não 
somente provamos como dependemos disso. 
Certas necessidades espirituais só serão 
supridas através da vida e dos dons de outras 
pessoas. De modo que tentar viver o evangelho a 
parte do Corpo de Cristo, resulta em privar-se de 
toda bondade, vida, ministração e graça que 
Deus intenta distribuir através da vida de seus 
filhos, servindo uns aos outros.

Devemos sim, abrir mão de orgulho e 
indisposição pessoal, além de buscar reparar e 
preservar a unidade da Igreja. Como igreja 
devemos honrar ao nosso Senhor vivendo uma 
vida de unidade, caminhando juntos, nos 
amando e auxiliando, isso permi�rá que o corpo 
cresça com saúde e vitalidade, como Paulo diz: 
“Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo 
auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a 
si mesmo em amor, na medida em que cada 
parte realiza a sua função” (Ef 4.16)

Que você meu irmão ou irmã, seja sempre 
encontrado bem ajustado no Corpo de Cristo, e 
que juntos cresçamos para a glória do nosso 
Deus.
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